
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 

নাযীদেয জনয নাকপরু যায হুকভু কী?[1] 

প্রশ্ন: 

নাযীদেয জনয নাকপুর যায হুকভু কী? যা কক বফধ? বফধ দর যা 
কক জরুকয? না যদর কক ককাদনা ক্ষকিয আংকা আদে? 

প্রশ্নকাযী- ভাওরানা আব্দুয যভান 

 

উত্তয: 

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইক ওযাাল্লাদভয মুদগ নাযীযা কাদনয েুর 
যদিন। যাূর াল্লাল্লাহু আরাইক ওযাাল্লাভ িাদি ফাধা কেদিন না। 
ী ফুখাযীয এককি ােীদ এদদে, 

ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صلى يوم العيد ركعتني مل يصل  عن
قبلها وال بعدىا مث أتى النساء ومعو بالل فأمرىن ابلصدقة فجعلت ادلرأة تلقي 

 .قرطها

، ص: ۲، ج: ۳۸۸۵كتاب اللباس،ابب القرط للنساء، رقم: (
 )ی،کراچہیر ہادلظ ۃ،ط:ادلکتب۸۷۸

“ইফদন আব্বা যা. কেদক ফকণিি, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইক 
ওযাাল্লাভ ঈদেয কেন … (নাভাম কদল) নাযীদেয কাদে কগদরন। িাাঁয 
দে কেদরন কফরার যা.। কিকন নাযীদেযদক াোকা কযায কনদেি 
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কেদরন। নাযীযা িাদেয কাদনয েরু খুদর োন কযদি রাগদরন।” –ী 
ফুখাযী, ােী নং ৫৮৮৩ 
 

পদিাযা কাকজখাদন ফরা দযদে, 

بثقب أذن الطفل ألهنم كانوا يفعلون ذلك ىف اجلاىلية ومل ينكر عليهم  والأبس
 .ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اخلانية على ىامش اذلندية، كتاب احلظر واالابحة، ابب مايكره من النظر -
 ،ط: دارالصادر۵/۸۴۰وادلس لألقارب واألجانب ومااليكره، فصل ىف اخلتان،

“কভদযকশুয কান কপাাঁডাদি অুকফধা কনই। কাযণ জাদকর মুদগ ফাই 
িা কযি, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইক ওযাাল্লাভ িাদি ফাধা কেনকন।” –
পদিাযা কাকজখান: ৩/৪১০ 

কান পুাঁকডদয অরঙ্কায যায কফলযকি মখন যাূর াল্লাল্লাহু আরাইক 
ওযাাল্লাভ কেদক স্বীকৃি, িখন িায উয কবকত্ত কদয পুকাাদয ককযাভ 
নাযীদেয াজ গ্রদণয উদেদয নাক পুাঁকডদয নাকপুর যাদকও জাদযম 
ফদরদেন। আল্লাভা াভী য. ফদরন, 

: إن كان مما يتزين النساء بو كما ىو يف بعض البالد فهو فيها كثقب قلت
 6/020القرط اىـ ط. 

 



 
 

c„ôv | 3 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

‘(নাক কপাাঁডাদনা) মকে নাযীদেয জ্জায অং য, কমভনকি কফকবন্ন 
কেদ কেখা মায, িাদর একি েুর যায জনয কান কপাাঁডাদনায ভদিাই 
(জাদযম)। -পদিাযা াকভ: ৬/৪২০ 

 

িদফ নাকপুর যা জরুকয নয এফং একনদয ভাদজ কমফ কযওযাজ চারু 
আদে, কমভন স্বাভী োকদর নাকপুর যা জরুকয; না যদর ক্ষকি য, 
এফ ম্পূণি কুংস্কায। যীযদি এগুদরায ককাদনা কবকত্ত কনই। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  

আফু ভুাম্মাে আব্দলু্লা আরভাকে (উকপযা আনহু) 

০৮-০৯-১৪৪২ ক. 

২১-০৪-২০২১ ইং 

 

  

------------------------------- 

[1] এ পদিাযাকি ভরূি ুফিপ্রকাকি এককি পদিাযায ংদাকধি কক। 
কফগি ২৬-০৭-১৪৪২ ক. ১১-০৩-২০২১ ইং প্রেত্ত ংকিষ্ট 
পদিাযাকিদি অিকিিাফি ককে ুবুর দযদে। ককউ আদগয পদিাযাকি 
ংযক্ষণ কদয োকদর কযফিিন কদয কনন। আল্লা আভাদেয কর বুর 
ত্রুকি ক্ষভা করুন। বকফলযদি এভন বুর কেদক কপাজি করুন। 
অনাকাকিি বুদরয জনয েুুঃকখি। -আফু ভুাম্মাে আব্দুল্লা আরভাকে 
(উকপযা আনহু) 


